


                       खरा देव
 जीवन माझ्ासाठी फार काही होते. माझी पतनी, दोन 
मुले, आणि मला वाटत होत ेपुढे जाण्ासाठी आमच्ाकड े
खूप काही आहे जोप्यंत डॉकटरनी मला सांगितले कक माझ्ा 
शवासनललकेत वाढत असलेल्ा 
ट्ुमरमुळे माझ्ाकड ेआ्ुष् 
जिण्ासाठी फकत थोडा काळ 
आहे. माझ ेआ्ुष् वाढववण्ाचा 
एकच संभवनी् माि्ग होता, 
तो ट्ुमर काढून टाकण्ासाठी 
ऑपरेशनसच्ा साखळीमधून 
जािे, त्ाबरोबर माझा  वहॉइस 
बॉकसही काढिे. अशा संकटाने 
माझ्ा आ्ुष्ाला अचानक िंभीररीत्ा थांबवले.
    अनेक बा्ोपसीनंतर, मी पहहल्ा ऑपरेशनसाठी िेलो. 
त्ासाठी फकत एक तास लाििार होता, पि त ेपूि्ग हदवस 
चालले. त्ा अनुभवाच्ा ्ातना असह् होत्ा. जािे झाल्ावर,  
मला आढळले   कक माझा घसा   कापून उघडलेला आहे, आणि 
एक ट्रॅगचअल ट्ुब आत घातलेली आहे. मी फकत माझा अिंठा 
्ा ट्ुबच्ा छिद्ावर ठेवून बोलू शकत होतो.

 एका संध्ाकाळी ऑपरेशननंतर 
सुमारे दहा हदवसांनी (जे ्शसवी 
झाल्ाचे सांगितले िेले होत)े, 
अचानक माझ्ा तोंडातून रकत वाहू 
लािले. मी ताबडतोब नस्गला बोलावले. 



लवकरच तथेे अनेक डॉकटर ही रकताची 
ओकारी थांबवण्ाचा प्र्तन घाईघाईने करू 
लािले जी तीन तासांहून जासत वेळ चालू 
राहीली. ‘आमही सव्ग प्र्तन केले आहेत!’ 
एका डॉकटरने त्ाच्ा तिावाने छनराश 
होऊन घोषिा केली. मतृ्ुची जवळीक 
ओळखून, मी असहा्पिे ओरडलो, ‘देवा 
्ेशु, मला मदत कर!’ त्ा क्षिीच रकत 
वाहिे थांबले.
 त ेकाहीतरी ्ेशुच्ा नांवाबददलच होत ेअसिार! असे का? 

हठक तर, मला सपषट करू 
द्ा पहहल्ा ऑपरेशनच्ा 
नुकतचे आधी का् घडले त.े
  ्ा ऑपरेशनची वाट 
पहात असताना मला एका 
प्रचंड भीतीने ग्ासले, आणि 
मी माझ्ा चच्गमध्े सांतवना 
शोधण्ाचे ठरवले. माझ ेसव्ग 
आ्ुष् मी ्ा प्रभावाखाली 

होतो कक देव कोठेतरी फार दरू आहे, आणि मेरी, ्ेशुची आई, 
देव आणि मनुष्ामधील मध्सथ आहे . माझा एक आवडता 
‘संत’सुदधा होता ज्ाची मी संकटप्रसंिी प्राथ्गना करत असे. 
महिून त्ा रवववारी मी माझ्ा सव्ग ताकदीछनशी प्राथ्गना केली, 
पि माझी छनराशा झाली, मी त्ा चच्गमधून तसाच बाहेर पडलो 
जसा तथेे प्रवेश केला होता.



 घरी परतत असताना, माझ्ा हृद्ात प्रचंड ववषाद दाटून 
आला, ्ा भीतीपासून सवतःची सुटका करून घेण्ाचा काही 
माि्गच हदसत नवहता. माझ ेलक्ष अचानक एका घराच्ा 
णखडकीतून ्ेिाऱ्ा काही िॉसपेलच्ा संिीताकड ेिेले आणि 
मला आत जाण्ाची ओढ लािली. 
एकदा आत िेल्ावर, मला सुमारे 
सहा मािसांचा एक िट एक 
भजन िाताना आढळला. जेवहा 
ती सभा संपली, पाद््ाने माझ े
सवाित केले आणि  ववचारले, 
‘मी आपल्ासाठी का् करू 
शकतो?’ मी त्ाला होिाऱ्ा 
ऑपरेशनबददलची िंभीरता सांगितली आणि त्ाला प्राथ्गना 
करण्ासाठी ववनंती केली. त्ाने प्राथ्गना केली, आणि नंतर, 
मला इतके आशच््ग वाटले, ती सव्ग भीती नाहीशी झाली. त्ाने 
भेट देण्ाचे वचन हदले, आणि मला खात्ी हदली कक ्ेशु मदत 
करेल.
 मला सवा्गत जासत खात्ी आहे, ्ा लोकांच्ा प्राथ्गनांनी मला 
त्ा पहहल्ा ऑपरेशनमधून तारले. ्ा तिावाच्ा वेळामध्े 
त्ांनी मला भेटिे चालू ठेवले आणि बा्बलमधून ्ेशुबददल 
अजून लशकवले. माझ े डोळे उघडले आणि प्रथमच मी ओळखले 
कक भिवान ्ेशु णरिसत हाच एक देव आणि मनुष्ामधला 
मध्सथ आहे. त्ानंतर मी प्राथ्गना केली आणि खुशीने त्ाला 
माझा देव आणि उदधारक महिून ससवकारले   आणि त्ाच्ा 
अत्ंत जवळीकीच्ा खात्ीचा आणि शांततचेा अनुभव घेतला.



 पहहल्ा ऑपरेशनमधून बरे झाल्ानंतर, मला 
हॉसपीटलमधून सोडले  िेले आणि घरी पाठवले िेले अशा 
समजूतीने कक मी हॉसपीटलमधील दवाखान्ात आठवड्ातून 
एकदा भेट हदलीच पाहीजे.
 अखेरीस, दसुऱ्ा ऑपरेशनची वेळ आली ज्ामध्े त ेमाझ े
आ्ुष् वाढववण्ाचा एक शवेटचा प्र्तन महिून माझा वहॉइस 
बॉकस काढून टाकिार होत.े दरम्ानच्ा काळात, माझ्ा नवीन 
णरिशचन लमत्ांनी बा्बलमधून ‘तुमही तुमचा देव 
परमेशवर ह्ाच्ा आज्ा पाळा’.....’मी परमेशवर 
आहे. तुमहाला बरे करिारा मीच आहे’ 
(एकसोडस 15:26), आणि, ‘माझ्ा वप्र् 
लमत्ा, जसे आध्ासतमक जीवनात तुझ े
चांिले चालले आहे हे मला माहीत आहे 
तसेच इतर बाबतीतही तुझ ेचांिले चालावे 
आणि तुझ ेआरोग् चांिले असावे अशी मी प्राथ्गना करतो’ (3 
जॉन 2) ही दोन वचने माझ्ाबरोबर सहभािी करून मला खात्ी 
हदली होती कक ्ेशु मला बरे करू शकतो. ्ेशु सवतः महिाला 
होता, ‘मी मेलो होतो; पि पहा, मी अनंतकाळासाठी सजवंत 
आहे. आणि माझ्ा जवळ मरिाच्ा व अधोलोकाच्ा ककलल्ा 
आहेत: (ररसवहलेशन 1:18). जरी मी माझ्ा डॉकटरमध्े नेहेमी 
पूि्ग ववशवास ठेवला, त्ाच्ा प्रत्ेक शबदावर अवलंबून राहीलो, 
तरी मला आता ्ेशु आणि त्ाच्ा शबदांमध्े अगधक मोठा 
ववशवास वाटत होता.
 एका रात्ी हॉसपीटलमध्े दसुऱ्ा ऑपरेशनसाठी पुनहा 
आल्ावर, जवळच्ा एका खाटेवरचा एक तरूि मनुष् त्ाच्ा 



पोटातील दखुण्ामुळे ओरडू लािला. त्ाच्ासाठी एका खोल 
सहानुभूती माझ्ा हृद्ात भरून आली. मी त्ाच्ा खाटेजवळ 
िेलो, माझा हात उचलला आणि महिालो, ‘भिवान ्ेशु, हा 
तरूि मनुष् त्ास सहन करत आहे आणि ककती वेदनांमध्े. 
त्ाच्ावर द्ा कर आणि त्ाचे दःुख दरू करः ताबडतोब, तो 
पूि्गपिे त्ाच्ा पा्ांवर बरा होऊन उभा राहीला! अशा ्ा                 

  अनुभवानंतर, मी तवेहाच     
आणि तथेे ठरवले कक माझ े
दसुरे ऑपरेशन न होऊ देिे, 
कारि खात्ीने तोच ्ेशु 
ज्ाने ्ा तरूि मािसाला 
बरे केले तो मला सुदधा बरे 
करील. त्ाच आठवड्ात मी 
हॉसपीटल सोडले आणि घरी 

िेलो, डॉकटरांच्ा सव्ग इशाऱ्ांकड ेदलु्गक्ष करून.
  नंतरच्ा आठवड्ात, मला माझ्ा हॉसपीटलमध्े न 
परतण्ाबददल कारिाच्ा चौकशीची तीन पत् ेलमळाली. छतसऱ्ा 
पत्ामध्े माझ्ा आजाराचे सव्ग भीतीदा्क तपशील होत ेआणि 
त्ांच्ा ववशलेषिाप्रमािे, मी अिदी मरूपि शकत होतो. आिखी  
 पुढे, जर मरि आले, तर त्ांना जबाबदार धरले जाऊ न्े! 
्ा शवेटच्ा पत्ाने पूि्ग िोषटीबाबत मला 
िंभीरपिे ववचार करण्ास भाि पाडले, पि 
मी सजतके अगधक देवाचा शबद वाचत होतो, 
छततके अगधक माझ्ा हृद्ांत आतंरीक 
शांतता आणि धाडस जमा होत होत.े



 काही काळानंतर, मला माझ्ा शवासनललकेत वाढत 
असलेल्ा ट्ुमरमुळे शवासोचिवास करण्ास अछतश् त्ास 
होऊ लािला. सव्ग डॉकटरांनी मला ्ाबददल चेताविी हदली 
होती कक असे होईल, आणि मी आता  ओळखले कक णरिसत 
एक बरे करिारा महिून असलेल्ा माझ्ा ववशवासाची पारख 
होिार आहे.
 एके हदवशी प्राथ्गना करत असताना, एक आवाजाने माझ े
नांव घेतले आणि महटले, ‘जर तुला  जुन्ा घरात जा्चे 
असेल, तर तू प्रथम का् करशील?’ हे ओळखून कक तो देव 
होता, मी उत्तरलो, ‘मला त ेसवचि करावे लािेलः नंतर त्ाने 

सपषट केले, ‘मला तुला माझ ेदेऊळ बनवा्चे 
आहे, पि अिोदर, तु पूि्गपिे सवचि झाला 
पाहीजेसः मला  माहीत झाले कक ्ेशुने मला 
क्षमा केली आहे आणि मला त्ाचे मुल 

बनवले आहे, पि मी खरोखर कधीही माझी 
पापे पूि्गपिाने कबूल केली नवहती. देवाकड े

ती कबूल केल्ानंतर, माझ्ा पूि्ग अपात्तचे्ा 
उतकट भावनांनी मला घेरले आणि मी त्ाच्ा पववत् 

उपससथतीत फकत अश्ु िाळण्ालशवा् काही करू शकत 
नवहतो. माझ्ाजािी  ्ेशु त्ा क्ॉसवर मरि पावला! 
एक खोल  कृतज्ता त्ासाठी जे ्ेशुने केले माझ्ा 
आतम्ामध्े भरून आली आणि  प्राथ्गनेच्ा 
त्ा वेळी उठताना, मला शुदध, मुकत आणि 
माझ्ा शवासोचिवासाच्ा अडथळ्ातून 
पूि्गपिे मोकळे वाटू लािले.



 एका सकाळी, मला शवासोचिवासामध्े पूववी इतका कधीही 
अनुभवला नवहता छततका त्ास जािवून जाि आली. प्रत्ेक 
शवास जीवन आणि मतृ्ुमधील लढाई होत होती. कसातरी मी 
माझ्ा िुडघ्ांवर बसलो, मी माझ्ा हृद्ाच्ा िाभ्ातून हाक 
हदली, ‘देवा ्ेशु, जर मला बरे करशील, तर मी तुझ्ासाठी 
काहीतरी करेन!’ अथा्गतच, तो फकत त्ाच्ा इचिेला माझ े
पूि्गपिे शरि जाण्ाची वाट पहात होता. अचानक मी 
आतपासून खोकलो, आणि काहीतरी ववगचत् माझ्ा तोंडातून वर 
आले. त ेमाझ्ा हातावर थुंकले, मी पाहू लािलो त ेका् होत.े.. 
तो ट्ुमर होता! अखेरीस मी मुकत झालो होतो! ्ेशुने मला 
बरे केले होत ेजसे त्ाच्ा शबदांनी वचन हदले होत.े देवाचा 
िौरव असो! परंतु अजून एक चमतकार आहे जो सांगितलाच 
पाहीजे.
 पुनहा एकदा सामान्पिे खािे आणि शवास घेण्ास सक्षम 
होण्ात ककती आनंद होता, परंतु काहीतरी अजून माझ्ा घशात 
राहीले होत े– ‘ट्रॅगचअल ट्ुबचा’ एक 
भािः डॉकटरनी तो काढला नवहता, 
असा ववचार करून कक मी दसुऱ्ा 
ऑपरेशनसाटी परत ्ेईन. कधीकधी 
ही  वसतु अछतश् वेदना देिारी आणि 
गचडगचड ेकरिारी होत असे, महिून 
मी देवाला ती माझ्ा घशातून काढून 
टाकण्ास सांिू लािलो, जसे त्ाने 
ट्ुमर काढला होता तसे. प्रत्ेक       
 वेळी जेवहा मी प्राथ्गना करत असे, 



ती खरेतर माझ्ा घशात अगधकागधक आत जात होती; पि 
त्ामुळे अछतश् वेदना होत होत्ा आणि बरेचदा रकत वाहिे 
चालू होत होत.े शवेटी मी त्ाबददल प्राथ्गना करा्चे पूि्गपिे 
थांबवले आणि देवाची त्ाच्ा पे्रमाबददल सतुती करिे चालू 
केले.   
 नंतर एक हदवशी माझ्ा मनात प्राथ्गनेचा एक वेिळा 
माि्ग आला. मी ्ेशुला माझ्ा घशातील ही वसतु बाहेर काढून 
टाकण्ापेक्षा घशातच ववतळवून टाकण्ास सांगितले. खात्ीने, 
देवाला अिदी तचे करा्चे होत.े... आणि त्ाने त ेकेले! त्ाने 
त ेपूि्गपिे ववतळवून टाकले!
 डॉकटरनी मला जिण्ासाठी फकत सहा महीने हदले होत,े 
पि अनेक वषषे िेली आहेत आणि ही सव्ग त्ाच्ा महहम्ाची 
प्रशंसा असो मी अजूनही सजवंत आणि छनरोिी आहे! तथेे 
कोित्ाही जखमेच्ा खूिेचे गचहन अथा्गतच नाही, आणि 
तवेहापासूनची केलेल्ा माझ्ा शारररीक तपासिीत आणि 
एकस-रे  हीच वसतुससथती लसदध करतात कक ्ेशुने मला पूि्ग 
बरे केले आहे.  
 त्ा वेळेपासून मी देवाचा आज्ाकारी झालो आहे त्ाच्ा 
शबदाप्रमािे पाण्ातून बासपतसमा घेऊन, आणि भिवान ्ेशुनेही 
मला दोन लभनन, परंतु देवाच्ा प्रत्ेक मुलासाठी अत्ावश्क 
अनुभव देऊन पववत् आतम्ामध्े बासपतसमा हदला आहे
 महिून तुमही जा आणि राषट्ातील लोकांस माझ ेलशष् 
करा. वपता, पुत् आणि पववत् आतमा ्ांच्ा नांवाने बासपतसमा 
द्ा.



 तुमची हृद्े व जीववत े
बदला आणि ्ेशू णरिसताच्ा 
नावात तुमही  प्रत्ेकाने 
बासपतसमा घ्ावा. मि देव 
तुमच्ा पापांची क्षमा करील 
आणि तुमहाला पववत् आतम्ाचे 
दान प्रापत होईल (मरॅथ्ु 28:19, आणि ऍकटस 2:38 वाचा)
 एकछनषठ राहािे! त्ा वचनामध्े जे मी देवाला त्ा हदवशी 
हदले जेवहा त्ाने मला बरे केले कक मी त्ाची सेवा करत राहीन 

आणि प्रत्ेकाला ्ेशुने ज्ा महान 
िोषटी केल्ा आहेत आणि अजूनही 
करू शकतो त्ा सांित राहीन. तो 
खरा देव आहे!
  आजच तुमचे पूि्ग आ्ुष् 
त्ाला का वाहत नाही? जर तुमही 
आजारी असाल ककंवा  कोितीही 
िरज असेल, ्ेशूला हाक मारा. 
कारि त्ाने वचन हदले आहे,‘जर 

तुमही माझ्ा नांवाने माझ्ाजवळ काहीही मागितले, तर त ेमी 
करेन.’ (जॉन 14:14)

 “हे काही िुपत नाही कक देव का् करू शकतो, जे 
त्ाने इतरांसाठी केले आहे त ेतो तुमच्ासाठी करेल!”
केली एम बक्ग




